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Geachte dames en heren, 

 

Recent bent u geïnformeerd over de verstevigde regierol van de provincie Noord-Holland 

voor wat betreft grootschalige huisvestingslocaties voor buitenlandse werknemers. De 

provincie Noord-Holland heeft de opdracht hiervoor vergund aan Sweco. 

 

In de aanpak voor de locatieanalyse van de huisvesting van arbeidsmigranten in de Kop van 

Noord-Holland wordt veel aandacht besteed aan communicatie met en participatie door 

stakeholders. Het gaat zowel om de bewoners, de huisvesters als de arbeidsmigrant. Naast de 

reeds beleidsmatig vastgestelde harde criteria voor de locaties, worden er gedurende het 

proces ook nieuwe criteria en afwegingsaspecten geformuleerd. Hiervoor is de inbreng van de 

hiervoor genoemde verschillende stakeholders belangrijk.  

 

Het onderzoek kent drie fasen: 

Fase 1: Verkenning en criteriabepaling 

In de eerste fase worden o.a. de stakeholders en reeds bestaande initiatieven in beeld gebracht 

en vinden er gezamenlijke calls met de stakeholders plaats voor een nadere verkenning van de 

problematiek en de bepaling van de criteria. Het gaat hier in eerste instantie om de 

belangenorganisaties zoals wijk- en dorpsraden, LTO en natuur- en milieuorganisaties en een 

representatief aantal bedrijven die buitenlandse werknemers uitzenden/inlenen, huisvesters en zo 

mogelijk een vertegenwoordiging van arbeidsmigranten. Deze calls vinden plaats in de 2e en 3e 

week van januari 2021. 

 

Fase 2: Bepaling locaties 

In de tweede fase, bepaling locaties, worden bewoners uitgenodigd om input te leveren aan 

het proces door deel te nemen aan een online enquête. De uitnodiging wordt begin januari 

bekend gemaakt via de dorps- en wijkraden, reguliere communicatiekanalen van de drie 

gemeenten en provincie en via social media. De bewoners worden over de uitkomsten van de 

eerdere overleggen, waaraan de dorps- en wijkraden mede als hun representant hebben 

deelgenomen, geïnformeerd.  

 

Fase 3: Locatie-analyse 

De mogelijke locaties, voortgekomen uit de input van de stakeholders en bewoners, aangevuld 

door Sweco, worden op geschiktheid beoordeeld via een ruimtelijke analyse en planologische 

verkenning op hoofdlijnen. Dat doen wij door een score toe te kennen op diverse aspecten.  

Zo ontstaat er een selectie van meest kansrijke locaties. Fase 3 wordt naar verwachting eind april 

2021 opgeleverd. 
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De communicatie naar de omgeving vindt in de derde week van december plaats. De 

communicatie betreft het beknopt informeren van de procesgang richting omgeving; Het gaat 

dan met name om het aangeven dat de overleggen met stakeholders gaan plaatsvinden om 

de problematiek en de kaders te duiden. En het verzoek aan bewoners om later deel te nemen 

aan het proces door de online enquête in te gaan vullen.  

 

 

 

Namens het college van burgemeester en wethouders,  

De portefeuillehouder,  

 

Jelle Beemsterboer 


